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STEKELS AAN DE VOORSCHENEN
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A GROTIS,

DOOR

H. A. DE VOS TOT IVEDERVËE^ CAPPEL.

(Hierbij plaat 6, 7 en 8).

Op de Sisto wintervergadering der Ned. Enlom, Vereeniging

heb ik het een en ander over de stekels bij het genus Agrotis

medegedeeld en mijn voornemen te kennen gegeven, dit onder-

werp uitvoerig in het Tijds. v. Ent. te willen behandelen. Door

verschillende oorzaken heeft echter de uitvoering van mijn plan

vertraging ondervonden. Volledigheidshalve heb ik in hot volgende

gedeeltelijk van het, op genoemde wintervergadering, medegedeelde

moeten gebruik maken ; eene herhaling die echter m. i. geen

kwaad kan.

Julius Lederer heeft in zijn werk « Die Noctuinen Europa's

(Wien 1857)» naar den verschillenden vorm der staarlkleppen
,

het al of niet bedoornd zijn der voorschenen en de bekleeding

der mannelijke sprieten , de soorten van het genus Agrotis tot

onder-a fdeelingen gebracht.

In navolging van hem hebben onder anderen H. von Heinemann

in « die Schmetterlinge Deutschlands, und der Schweiz (Braunschweig

1859)» en P.C. T. Snellen, in «de Vlinders van Nederland (1867) »,

de verdeelint; naar de bedoornde of onbedoornde voorschenen he-



116 (n. A. DE vos TOT NEDERVEENCAPPEl). OVER DE STEKELS

houden, doch m, i. te recht, weinig of geen acht geslagen op den

vorm der staart kleppen en de hekleeding der sprieten.

Dr. Staudinger heeft in zijnen Catalogus (1871) eene geheel andere

volgorde hij de soorten aangenomen, die mij vreemd voorkomt.

Of hij gelet heeft op de hedoorning der schenen ,
durf ik niet

met zekerheid te zeggen.

Prof. Ernst Hofmann is in zijn werk ') den Catalogus van Stau-

dinger gevolgd en heeft bij de verdeeling van het genus Agrotis

gelet (?) op de hedoorning der voorschenen en tevens op den vorm

der staartkleppen en sprieten bij de mannen.

In de laatste uitgaven van Berge's Schmetterlingsbuch ^) is

eveneens deze volgorde aangenomen , echter zonder eenige nadere

verdeelinff.

De aanleiding tot mijn onderzoek is geweest, de mededeeling

van den heer P. C. T. Snellen ^), dat Prot. Joh. B. Smith '')

opmerkt, dat Lederer en Speyer zeggen, dat bij Ägroüs Baja de

voorschenen onbedoornd zijn, terwijl deze bij de Noord-Amerikaansche

voorwerpen , die voor Baja doorgaan
,

doornen bezitten.

Na lezing van deze mededeeling kwam het mij vreemd voor,

dat de Noord-Amerikaansche Baja aldus van onze Europeesche

zoude verschillen en besloot ik nauwkeurig te onderzoeken, in

hoever Lederer en Speyer gelijk hadden. Tot dat doel liet ik ver-

scheidene exemplaren van Baja van Dr. Staudinger komen , aan-

gezien ik begreep, dat, wilde mijn onderzoek waarde hebben, ik

mij niet uitsluitend tot Nederlandsche exemplaren moest bepalen.

Tot mijn groot leedwezen gelukte het mij niet Noord-Amerikaansche

Baja's machtig te worden.

1) Die Gross-Sclimetterliuge Europa's, zweite Auflage 1894. Dit werk is een

plaatwerk, waarin de soorten over het algemeen nog al goed zijn afgebeeld; de

tekst echter beteekent niets.

2) Fr. Berge's Schmetterlingsbuch, bearbeitet von H. von Heinemann. Neu

durchgesehen und ergänzt von Dr. W. Steudel. Siebente und achte Auflage,

1888, 181)8.

3) Tijds. V. Ent. Deel 39, pag. 157, noot 3.

4) Bulletin of the United States Museum, N». 38 (1890).
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nader onderzoek te onderwerpen. Gaarne had ik ook hierbij Noord-

Amerikaansche exemplaren ter vergelijk int;- gehad, ten einde te

onderzoeken of ook de voorschenen van andere soorten uit dat

werelddeel meer en steviger stekels bezaten dan de Europeesche,

zooals dit bij Baja het geval moet zijn.

Hoewel ik mij tot de in Nederland waargenomen soorten heb moeten

bepalen, zoo zijn naast de Nederlandsche , ook van verscheidene

soorten, exemplaren uit andere streken van Europa onderzocht.

Bij deze laatsten , die ik van Dr. Staudinger heb laten komen
,

heb ik in de bekleeding der scheen geen verschil met Nederland-

sche exemplaren kunnen ontdekken.

Ter onderzoeking kwamen 257 dieren en van dezen 321 pooten.

Ten einde het onderzoek zoo volledig mogelijk te doen zijn
,

heb ik van

1°, eiken voorpoot de lengte van de scheen en het eerste

tarslid gemeten, ten einde de waarde na te gaan van de ver-

deeling door den heer P. G. T. Snellen bedacht naar de verhouding

van scheen tot het eerste tarslid. ')

1) In (Ie 5de uitgaaf, van het vroeger reeds genoemde Berge's Schmetterlings-

buch , bijgewerkt door Dr. AV. Steudel , is deze verdeeling overgenomen; of' zij

reeds te vinden is in een der vroegere door H. von Heiuemann zelf bewerkte

uitgaven, is mij onbekend. Met een enkel woord wil ik hierbij wijzen, hoe dat

werk in den loop des tij ds veranderd is.

In de 5de uitgaaf is volgens de voorrede van Dr. W. Steudel het systeem
,

door von Heinemann gevolgd, behouden en men vindt daarin „eine Uebeisicht

über die Gattungen und Familien" die, hoewel niet zoo gemakkelijk als de tabel

der Familien in „De vlinders van Nederland, van P. C. T. Snellen" toch zeer

goed bruikbaar is. Uit d^ voorrede van de 6de uitgaaf is niet op te maken, of

daar nog hetzelfde gevolgd is. In de 7de uitgaaf is, volgens de voorrede van

deu uitgever (Oct. 1888), geheel de Catalogus vaii Dr. Staudinger gevolgd, het-

welk volgens den uitgever is „eine praktische Neuerung, welche von allen

Sammlern, namentlich von solchen , welche Tauschverkehr unterhalten, mt Freude

begrüsst werden wird". Of deze „praktische Neuerung" eeue verbetering is,

betwijfel ik zeer; de tabel is uit die uitgaaf verdwenen, waardoor het determi-

neereu zeer lastig is geworden en eene verdeeling van het genus Agrotis vindt

daarin niet meer plaats.

Bij de 8ste uitgaaf zijn meer platen en is deze, zoo ik meen, overigens gelijk

aan de vorige.

Het eenige wat van het vrij goede werk (5de uitgaaf) is overgebleven ,
is de

titel, waarin nog steeds staat: „bearbeitet von H. vou Ileinemann", hoewel het

niets meer met diens werk gemeen heeft.
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2°. eiken voorpoot de bi'eedte van de scheen gemeten , ten einde

de verhouding- uà te gaan van de breedte tot de lengte der scheen.

3^. aan eiken voorpoot die ter onderzoeking kwam, de stekels aan

de scheen geteld en de plaats van inplanting nauwkeurig opgenomen.

4". bij een of meer exemplaren van iedere soort de lengte en

breedte der stekels aan de voorschenen gemeten.

De metingen hadden plaats met behulp van een Ocularmicromeler.

Bij mijn onderzoek heb ik buiten beschouwing gelaten den vorm

der staartkleppen en sprieten der <^<^, daar sexueele kenmerken

bij de verdeeling van een genus al zeer onpraktisch zijn; een wijfjes

vlinder is op sexueele kenmerken van den man eenvoudig niet te

determineeren , evenmin als dit omgekeerd het geval is.

Reeds bij het onderzoek van Baja trof ik op de schenen , be-

halve schubben , haren en stekels, organen aan, die ik stekelharen

wil noemen; deze zijn in evenredigheid van hunne lengte te dun

om tot de stekels en toch weder te stevig om tol de haren ge-

rekend te worden. Bij Fig. 2* PI. 6, fig. 2* en 5* PI. 7 vindt

men er afgebeeUl , de eerste heb ik niet gemeten , de twee laatsten

zijn respectievelijk 0,1-43 mm. en 0,348 mm. lang, bij 0,006 mm.

en 0,008 mm. breed. Bij Fig. 3* PI. 6 vindt men een orgaan

afgebeeld dat het midden houdt tusschen een stekelhaar en een

stekel, het is 0,138 mm lang bij 0,009 mm. breed; het is

door mij nog tot de stekels gerekend.

Zoowel dit als het geheele wisselvallige voorkomen *) der stek(;ls
,

doet mij denken aan een orgaan dat langzamerhand aan het dege-

nereeren is en in haren overgaat of nieuw verwoi'ven wordt. Dit

aannemende is het m. i. volstrekt niet onmogelijk, dat in de eene

streek (werelddeel) de degeneratie of formatie verder voortgesclu'eden

is dan in de andere en daaraan het verschil in de bekleeding

dei' voorschenen der Noord-Amerikaalsche met de Eur"opeesche en

Aziatische exemplaren van Baja toe te schrijven is; de heer P.C.

1) Reeds bij luiju onderzoek der pooten van Lycaena Argus L. trok het

mijne aandacht , dat op de eene voorscheen soms veel meer stekels voorkwamen

dan op de andere. (Zie Tijds. v. Ent. 4'^, pag. 29).
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T, Snellen heeft toch bij de Europeesche niet de loup yeen, bij

de Noord-Amerikaansche wel stekels gevonden, een bewijs dus,

dut zij bij laatstgenoemden veel meer te voorscliijn komen.

Hoewei bij Buja gebleken is en in het volgende nog meer aan-

getoond zal woorden, dat de stekels zeer wisselvallige organen zijn,

die bovendien menigmaal zóó onder haren en schubben verborgen

zitten, dat zij hoogst moeielijk of niet waargenomen kunnen

worden en daarom niet in aanmerking mogen komen bij de ver-

deeling van een genus in onderafdeelingen , zoo kan ik toch niet

nalaten te wijzen op het verband, dat er schijnt te bestaan tus-

schen den vorm der stekels en de verhouding van scheen tot eerste

tarslid.

Het is zells zoo sterk, dat ware het mogelijk naar den vorm der

stekels eene verdeeling te maken, men nagenoeg dezelfde zoude be-

komen j dan naar de verhouding van de scheen tot het eei'ste tarshd.

Van al de onderzochte dieren, waarvan de voorscheen duidelijk

langer was dan het eerste lid der tarsen, vond ik de stekels, ook

aan het einde der scheen recht of slechts zeer weinig gekromd

(PI. 6, hg. 1—5 en PI. 7, hg. 1 —7) en de scheen aan het

einde niet afgerond (Pi. 6, lig. 1 —5 en PI. 7, fig. 1 —6),

behalve bij Praecox (Pi. 7 , fig. 7) , waar deze wel afgerond is.

Indien verscheidene stekels op de scheen vooikomen ,
zijn in

den regel meer dan één daarvan aan het einde der scheen geplaatst

en de laatste niet of ten minste niet noemenswaardig langer en

steviger dan de overigen. Zoo vond ik b. v, bij eene scheen van

Agr. Slgumk (PI. 7, fig. 2) aan den binnenkant de twee stekels

aan het einde der scheen 0,240 en 0,294 mm. lang bij 0,021 en

0,030 mm. breed, de oveiige zeven 0,234 —0,324 mm. lang bij

0,021 —0,030 mm. breed, aan den buitenkant de twee stekels aan

het einde 0,372 en 0,330 mm. lingbij 0,021 en 0,030 nun. breed,

de twee anderen 0,324 en 0,300 mm. lang bij 0,024 en 0,021

mm. breed; bij eene scheen van Agr. Xanthographa (PI. 7, fig. 3)

aan den binnenkant aan het einde drie stekels, 0,282 en 0,408

lang bij 0,021 en 0,033 mm. breed, de overige vier 0,318 —0,384

mm. lang bij 0,024 —0,033 mm. breed, aan den buitenkant de
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twee stekels aan het einde 0,330 en 0,432 mm. lang bij 0,021

en 0,033 mm. breed, de overige drie 0,360 —0,432 mm. lang bij

0,024—0,030 mm. breed.

Ägrotis Obsciira en Praecox (PI. 7, fig. 6 en 7) wijken van de

vorigen min of meer af en vormen als het ware eenen overgang

op de volgende groep. Vooral is dit het geval met Praecox door

de aan het einde afgeronde scheen, door het aldaar voorkomen

van slechts één stekel . die veel langer en zwaarder is dan de

overigen en door het bijna gelijk aantal stekels zoowel binnen als

buitenwaarts. Bij de afgebeelde scheen vindt men, wat zelden

voorkomt , buitenwaarts één stekel meer dan binnenwaarts.

Üe stekels waren aan de binnenzijde: de laatste 0,624 lang bij

0,060 mm. breed, de overigen 0,270 —0,504 mm, lang bij

0,033—0,042 breed. Buitenzijde: de laatste 0,600 mm. lang bij

0,054 mm. breed, de overigen 0,312 —0,408 mm. lang bij

0,033—0,042 mm. breed.

Van al de onderzochte dieren , waarvan de voorscheen niet ot

ten minste zeer weinig langer was dan het eerste lid der iars

kwamen hoogst zelden aan hel einde twee stekels naast elkander

voor en was de scheen aan het einde afgerond. Aan den binnen-

kant vond ik den laatsten stekel steeds en somtijds den voorlaat-

sten , aan den buitenkant meest de twee soms de drie laatsten
,

sterk gekromd en zeer stevig, de overige stekels waren in den

regel ook min of meer gekromd (PI. 8, fig. 1 —8.). B. v. bij de

voorscheen van een' Agr. Segetum (PI. 8, fig. 2) vond ik de

twee laatste stekels binnen 0,292 en 0,384 mm. lang bij 0,048

en 0,060 mm. breed, de oveiigen 0,246 —0,354 mm. lang bij

0,021 —0,030 breed. Aan den buitenkant de drie laatste stekels

0,294 —0,402 mm. lang bij 0,048 —0,063 mm. breed, de overigen

van 0,204—0,342 mm. lang bij 0,024—0,042 mm. breed.

Bij Cinerea (PI. 8, fig. 8) aan den binnenkant de laatste stekel

lang, 0,486 mm. bij 0,072 mm. breed, de overigen 0,240— 0,360

mm. bij 0,024 —0,030; aan den buitenkant de twee laatste stekels

0,360 en 0,414 mm. lang en 0,054 en 0,066 mm. breed. De

overigen 0,276—0,306 mm. lang bij 0,030—0,036 mm. breed.
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Opmerkelijk is het, dat bij de dieren met eene betrekkelijk

lanü,e scheen
,

geen noemenswaardig verschil waar te nemen was

tusschen de lengte der scheen binnen- en buitenwaartsch , terwijl

bij de anderen de scheen binnenwaartsch steeds langer was.

Ook hierop maakt Praecox eene uitzondering.

In volgende tabel vindt men vermeld:

1°. het aantal onderzochte dieren en dat der voorpooten die ter

onderzoeking gekomen zijn;

2*^. de verhouding van scheen tot het eerste tarslid , het laatste

daarbij als eenheid aangenomen
;

3^. de breedte der scheen, de lengte daarbij als eenheid aan-

genomen
;

A^. het aantal stekels op iedere scheen, zoowel binnen- als

buitenwaartsch.

5*^. de lengte en breedte van de gemeten stekels. ^)

Het genus heb ik voornamelijk verdeeld naar P. C. T. Snellen

((De vlinders van Nederland» en Berge's Schmetterlingsbuch, -)

met behoud van diens namen voor de onderafdeelingen en met

bijvoeging van het vroegere genus Aplecta. Meer voor de curiositeit

heb ik die soorten, welke volgens het werk van Hofmann geen

stekels bezit te/i met een '^' gemerkt.

De volgorde door mij aangenomen is geheel willekeurig ,
in de

eerste groep heb ik 1er wille van het gemakkelijker oveizichl

zooveel mogelijk de soorten geplaatst naar het aantal stekels aan

den buitenkant , met uitzondering echter van Occulta die ik van

Pf asina niet heb willen scheiden.

In de tweede groep , heb ik die soorten het eerst geplaatst
,

welke mij het meest verwant schenen aan de voiige afdeeling.

1) De stekels zijn niet van alle schenen gemeten; in de opgaaf der grootte

heb ik de beide uitersten vermeld.

2) 5de uitgaaf.
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I. Voorschenen duidelijk laniir
'i;

(De stekels zijn , ook aan het einde der scheen , recht of slee Is

Het aantal stekels aan den Ijinnenkant der scheen bij Ì|ìb

Indien verscheidene stekels op de scheen voorkomen , zijn

deze weinig steviger dan de overigen. Einde der scheen n
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an het eerste tarslid.

3er weinig gekromd.

leeste soorten veel grooter dan aan den Ijuitenkant.

en regel meer dan een aan het einde der scheen geplaatst en
fgerond).

125

svarten band. Triphaena O. en Tr.

Stekels binnenzijde.
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SOORT.

NAAM.

Aantal

onderzochte

dieren. ' pooten,

Verhouding
van scheen tot

eerste tarslid.

Scheen.
Eerste

tarslid.

Breedte der

scheen tot hare

leng-te.

Breedte. Lensrte.

N».

Baja P.

CJastanea Esp,

//

Saucia Hb.
//

Brunnea F.

//

ir

II

Triangulum Hufn.

//

*

u

II

Ditrapezium ]>kh,

II

II

Rubi View.

//

//

t

II

Festiva Hb. 10 14

l,ßl

1,37

1,47

1,5G

1,53

1,03

1,60

0,17

0,17

0,17

0,19

0,18

0,17

0,20

44
II

45
46—59

60
II

61
II

62

63

64
II

65

II

1

2—3
1 en 4
2—3

1

2

3 en 5

4

1

2

3

4

5

1

2

8

4
5

1
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Stekels binnenzijde. Stekels buitenzijde.

Lenote in mm. Breedte in mm, Aantal. Leno'te in mm. Breedte in mm.

0,138—0,304

0,150—0,342

0,234—0,378

0,240—0,408

0,009—0,018

0,012—0,024

0.021—0,030

0,018—0,033

0,180-0,378
: 0,012—0,024

0,264—0,384 0,018—0,027
I

0,198—0,300
,

0,012—0,021

1

0,204-0,300 0,015—0,021

0,204—0,384 0,015—0,030

0,288-0,390 ' 0,018—0,030

1

1

1

1

2

4

4

1

2

3

4

2

4

2

3

3

5

2

3

3

2

5

4

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

4

6

7

4

0,282—0,360 0,015 —0,018

0,228—0,380
i

0,018—0,024

0,324—0,390
I

0,024—0,030

0,318 —0,432 0,018-0,033

0,270 —0,354
i

0,015—0,021

0,210—0,390
j

0,012—0.024

0,090—0,300 0,009 —0,024

0,228-0,300

0,252—0,432

0,372-0,444

0,015—0,018

0,018—0,030

0,018—0,024
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S E ï.

NAAM.

Aantal

onderzochte

dieren, pooten

Verhouding
van scheen tot

eerste tarslid.

Scheen.
Eerste

tarslid.

Breedte der

scheen tot hare

lengte.

Breedte. ' Lengte.

N».

Nigricans L.

// PI. 8 hg. 4.

Segetum Schifi".

» PI. 8 fis:. 2.

Exclamationis L.

Obelisca Hb.
// PI. 8 fig, 5.

Tritici L.

Lidia Cram.
Corticea Hb.

// PI. 8 fig. 6.

11

1

11

12 1,05

0,85

0,92

1

0,94

0,22

0,23

0,23

1 0,24

0,24

0,24

0,25

len2
3

4

5

6

9

II

1 en 4

2

3

5

len3
2

4

5

6

1 en 5

2

3

4

6

II

7
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Stekels binnenzijde.
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bij gebrek aan beter, gebruikt zoude willen zien, daar, al zijn

door mij geen belangrijke individueele verschillen aangetroffen
,

deze toch zeer goed mogelijk kunnen zijn;

2". de breedte der scheen geen goed kenmerk is , daar , door

de mindere of meerdere stei'kere bekleeding, de scheen menigmaal

breeder schijnt dan zij in werkelijkheid is. Bovendien komt het

mij zeer moeielijk voor, eene goede definitie van het woord breed

te geven. Wel kan men in het algemeen zeggen , dat in verhouding

tot hare lengte de schenen der dieren van de eerste groep, Praecox

uitgezonderd, smaller zijn dan die, welke tot de tweede behooren ;

Vestigialis maakt bij de laatste eene uitzondering, bij deze is de

scheen in verhouding niet breeder dan bij Baja en verscheidene

andere soorten uit dien groep;

3^. de stekels aan de voorschenen nooit bij de verdeeUng van

een genus in aanmerking mogen komen , daar , deze zeer wissel-

vallige organen, menigmaal nog bovendien onder haren en schubben

verborgen zitten , zoodat zij zonder voorafgaande ontschubbing niet

waar te nemen zijn. Van daar dan ook dat het voorhanden zijn

van stekels , midden op de voorsclieen , bij verscheidene soorten

nog onbekend was.

Apeldoorn^ Maart 1899.
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Verklaring der afbeeldingen.

Plaat ö, lig. 1. Voorschenen van Agrotis Pronuba.

»


